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MODUL: A magyar külpolitika a második 
világháború kitörésétől az ország német 
megszállásáig 
 

Tananyag 
  

 
 

Készítette: Dévényi Anna 

A magyar külpolitika a második világháború kitörésétől az ország német megszállásáig 

című tanulmányhoz  

a középiskolák 12. évfolyama számára (6 tanóra) 

  

A modulterv hat tanórát ölel fel, a következő sorrendben, illetve tartalmakkal: 

  

1-2. óra:  A téma bevezetése, Teleki Pál külpolitikája 

3. óra:   Bárdossy László külpolitikája 

4-5. óra:  Kállay Miklós külpolitikája 

6. óra:   Teleki, Bárdossy, Kállay és Horthy jellemtérképének elkészítése 

  

Az órákat a kooperatív tanulásszervezés elvei szerint terveztem, többnyire a mozaik struktúrára épülnek. 

Elsősorban olyan diákcsoportok és tanárok figyelmébe ajánlom, akik járatosak a kooperatív tanulásban. Aki 

még nem az, de szeretne megismerkedni vele, annak ajánlom Arató Ferenc és Varga Aranka munkáját: Együtt-

tanulók kézikönyve. Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. (Educatio Kht. Bp. 2008. 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozottak/Egyutt-tanulok_kezikonyve.pdf) E 

kötetből a kooperatív struktúrák (pl. mozaik, szóforgó, stb.) menetét is megismerhetik, ezeket az óratervekben 

nem részleteztem. További (szintén nem részletezett, de az óratervekben felhasznált) módszerek, pl. a 

jellemtérkép alkalmazását a Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla és Priskinné Rizner Erika által 

jegyzett,  A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei I. (PTE, Pécs – 
Budapest, 2002. http://vetesi.hu/portfoliohoz/Anyagok/KritikaiG_fejl_1.pdf) című kötetből ismerhetik meg. 

A csoportmunkán alapuló tanórák során, bár ezt külön nem jelöltem, célszerű a kooperatív szerepeket (bátorító, 

időgazda, stb.) használni, hogy a munka menete gördülékenyebb legyen. 

Az óratervek elkészítéséhez a kooperatív tanulásszervezéshez használt tervezősablont használtam. A táblázatos 

forma miatt ezeket a webes felületen nem, csak letölthető formában tesszük közzé, ahogy a tanórákhoz 
szükséges segédeszközöket, forrásgyűjteményeket, vaktérképeket, stb. is. 

  

Letölthető dokumentumok: 

  

Óratervek: 
  

1-2. óraterv (dupla óra) 

3. óraterv 

4-5. óraterv (dupla óra) 

6. óraterv 
  

Források és eszközök: 

  

1-2. tanórához: 

Tanári kalauz és források Teleki Pál külpolitikájának feldolgozásához 
Magyarország vaktérképe 

Európa vaktérképe 

Áttekintő táblázat (üres) 

Áttekintő táblázat (kitöltve, példa egy lehetséges megoldásra) 
  

3. tanórához: 

Tanári kalauz és források Bárdossy László külpolitikájának feldolgozásához 

  

4-5. tanórához: 
Tanári kalauz és források Kállay Miklós külpolitikájának feldolgozásához 

Térkép a keleti frontról 

  

6. tanórához: 

Tanári kalauz és források a politikusok jellemtérképének elkészítéséhez 
 

http://arkadia.pte.hu/fajlok/oravazlat1_2.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/oravazlat3.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/oravazlat_45.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/oravazlat6.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/tan%C3%A1ri%20kalauz%20%C3%A9s%20forr%C3%A1scsomag_Teleki.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/Magyarorszag_terkep.jpg
http://arkadia.pte.hu/fajlok/Europa_terkep.jpg
http://arkadia.pte.hu/fajlok/%C3%A1ttekint%C5%91%20t%C3%A1bl%C3%A1zat.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/%C3%A1ttekint%C5%91%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_kit%C3%B6ltve_v2.pdf
http://arkadia.pte.hu/fajlok/tan%C3%A1ri_kalauz_%C3%A9s_forr%C3%A1scsomag_B%C3%A1rdossy.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/tan%C3%A1ri%20kalauz%20%C3%A9s%20forr%C3%A1scsomag_K%C3%A1llay.doc
http://arkadia.pte.hu/fajlok/keletifront_terkep%281%29.jpg
http://arkadia.pte.hu/fajlok/Tan%C3%A1ri%20kalauz%20%C3%A9s%20forr%C3%A1scsomag_jellemt%C3%A9rk%C3%A9pekhez.doc

